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ČAKALNI SEZNAM OTROK za šolsko leto 2020/2021  
 

Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do 
starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. Vse vloge za vpis otrok, ki bodo ta pogoj 
izpolnili med šolskim letom 2020/2021, je obravnavala Komisija za sprejem otrok v vrtec, ki je od 20. 
do 22. 4. 2020 na svoji seji določila na podlagi kriterijev prednostni vrstni red tako, da je razvrstila vse 
vpisane otroke po doseženem številu točk, od najvišjega do najnižjega. Če je več otrok dosegla enako 
število točk, je komisija pri določitvi prednostnega vrstnega reda upoštevala naslednji dodatni kriterij 
– starost otroka – prednost ima starejši otrok. V primeru, ko ima več otrok, rojenih na isti dan, enako 
število točk, se uporabi še dodatni kriterij, in sicer zadnje tri števke EMŠO otroka, pri čemer ima 
prednost otrok z manjšo vsoto zadnjih treh števk (11. člen Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec). 
Otroci, ki 1. 9. 2020 niso dovolj stari za sprejem v vrtec, se tako v skladu s prednostnim vrstnim 
redom uvrstijo na čakalni seznam. Če otrok v šolskem letu 2020/2021 ne bo sprejet, je potrebno za 
naslednje šolsko leto v času javnega vpisa novincev ponovno vložiti vlogo za vpis otroka v vrtec.  

 
ČAKALNI SEZNAM OTROK (za 1. st. obdobje) za šol. leto 2020/2021  

Zap.št./mesto Šifra otroka Točke 

1 1228 89 

2 1229 89 

3 1227 85 

4 1242 84 

5 1198 84 

6 1195 83 

7 1253 83 

8 1219 77 

9 1268 77 

10 1238 71 

11 1255 71 

12 1199 66 

13 1269 25 

14 1250 23 

15 1221 15 
 

Otroci se vključujejo v vrtec s čakalnega seznama glede na število točk, starost ter prosto mesto v 
posameznem oddelku. Prosto mesto bo tako vašemu otroku ponujeno v primeru, če bo v trenutku 
prostega mesta v vrtcu otrok izpolnjeval starostni pogoj za vključitev v vrtec (najmanj 11 mesecev). O 
možnosti sprejema otroka v vrtec in k pozivu k podpisu pogodbe med vrtcem in staršem vas bomo 
pravočasno pisno obvestili. 
 
S čakalnega seznama se bodo sprejemali otroci ob morebitni sprostitvi prostih mest, in sicer najprej s 
čakalnega seznama, ki izhaja iz prednostnega vrstnega reda (oddane vloge v času razpisa), nato pa 
otroci s čakalnega seznama po kronološkem vrstnem redu vpisa (14. člen Pravilnika o sprejemu 
otrok) – torej naknadne vloge, to so vloge po razpisu za vpis v vrtec.  
 
Za vse dodatne informacije lahko pišete na e-naslov: gabrijela.masten@os-naklo.si. 
 

Čakalni seznam velja do konca šolskega leta 2020/2021. 
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